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DESTACAT

AVISOS

● Presentació de treballs per a la I TROBADA INTERNACIONAL DEL CONPEDI / BARCELONAESPANYA
La Facultat de Dret i el CONPEDI de Brasil (Conselho
Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Direito)
organitzen la I Trobada Internacional amb el títol
«Actores del desarrollo económico, político y social
frente al Derecho del siglo XXI», que tindrà lloc a la
Facultat de Dret de la UB els dies 8, 9 i 10 d’octubre
de 2014 i estarà oberta a la participació dels professors de la Facultat (termini d’inscripció fins al
30.06) [+]

● Informe anual de seguiment de la tesi per als doctorands en curs (termini: fins al 17.06) [+]

ACTUALITAT
● Convocatòria d’ajuts 2014 per a la participació
en congressos internacionals i per a la traducció
d’articles que s’hagin de publicar a revistes d’impacte internacional o llibres en idioma estranger
[+]

● Últims dies per presentar-se al XVIII Premi Claustre
de Doctors (termini: fins al 06.06) [+]
● Ampliat l'horari de la Biblioteca durant el període
d'exàmens [+]
● Rebeu les qualificacions al mòbil [+]
● Publicada la resolució de la CADUB sobre l’avaluació de l’activitat docent del professorat [+]
● Calendari acadèmic del curs 2014-2015 per a graus
i màsters [+]
● Enquestes en línia per a graus i màsters universitaris d’assignatures del segon semestre [+]
AGENDA

● Aprovació de la normativa sobre l’ús de telèfons
mòbils i altres dispositius similars durant els exàmens [+]

● 05.06, 09.15 h, Jornada: «La nova regulació de la
seguretat privada i la seva aplicació a Catalunya» [+]
PROPERS ACTES

● Creació de grups coordinats al grau de Dret [+]
● Aprovació de la nova normativa sobre el Treball
de Fi de Grau als ensenyaments de la Facultat [+]
● Setmana del Parlament Universitari 2014 (del 19
al 25.07) [+]
● I Concurs de relats breus ambientats a la Facultat
de Dret (ampliació del termini fins al 15.09) [+]
● Enquesta sobre el comportament informatiu del
professorat universitari [+]
CURSOS
● Cursos d'estiu de l'EIM (termini d’inscripció:
fins al 30.06) [+]

● 11.06, Lectura de tesi: «Nombre comercial. Coordinación normativa y registral con la denominación social. Su tránsito hacia la marca de servicio» [+]
● 16.06, «I Jornada Internacional sobre Blanqueo de
Capitales» [+]
● 26.06, Jornada Internacional: «La lluita contra el
tràfic d'éssers humans: aspectes criminològics,
penals, processals i victimològics» [+]
● 30.06, II Seminari Concursal: «Com confeccionar un
Pla de Liquidació? Problemes més freqüents per imprevisió del PL» [+]
Formulari per a sol·licituds de difusió d’activitats
POSTGRAUS

● V Curs d’introducció a la didàctica de la llengua
com a idioma estranger (del 17 al 19.10) [+]
● Curs EOI: Iniciativa emprenedora universitària
(Termini d’inscripció: fins al 15.06) [+]
● Curs setmanal i gratuït de Màrqueting Digital
Google i IAB Spain a la UB [+]
● Cursos pel plaer de saber - Gaudir UB [+]
● Els Juliols UB - Edició 2014 (del 30.06 al 25.07)
[+]

● Taula rodona sobre seguretat privada, màster de Direcció de Seguretat Privada i cursos d’extensió de gestió de riscos (06.06, 17h) [+]
● Oberta la preinscripció a la XVII edició del màster de
Bioètica i Dret UB 2014-2016 [+]
● Oberta la preinscripció al curs d'estiu International
migration managment: from teory to pratice que se
celebrarà a la Facultat [+]
CONVOCATÒRIES
Premis

LES PUBLICACIONS DEL PROFESSORAT

● Premis Emprèn!UB (termini: fins al 02.06) [+]

● José Ignacio García Ninet (dir.) i Pepa Burriel
(coord.): El impacto de la gran crisis mundial sobre
el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social: Su
incidencia en España, Europa y Brasil 2008-2014,
Atelier, 2014

● XVIII Premi Claustre de Doctors (termini: fins al
06.06) [+]

Formulari per fer arribar publicacions
Altres publicacions del professorat

● Premi Ángel Rozas a la recerca en ciències socials
per a investigadors novells (19.09) [+]

EL PROFESSORAT OPINA
● 28.05. Joan Queralt: «Una dimissió necessària,
però tardana», El Periódico
● 27.05. Joan Queralt: «Intimidad y prueba», El
País
Formulari per fer arribar col·laboracions a mitjans
de comunicació

● Premi Jurídic Ferrer Eguizábal sobre Dret Financer i
Tributari 2013 (termini: fins al 30.06) [+]

● Premi Rodrigo Uría Meruéndano de Derecho del
Arte (termini: fins al 31.10) [+]
● IV Premio joven investigador UAM-RJUAM (termini:
fins al 20.09) [+]
Beques
● Beques per a estades de recerca a l’Institute for Advanced Study (USIAS) de la Universitat d’Estrasburg
(termini: fins al 06.06) [+]
● Beca de col·laboració amb l’Escola de Postgrau de la
Facultat de Dret (termini: fins al 10.06) [+]
● 2a convocatòria de beques Erasmus+ i altres programes de mobilitat internacional (termini: fins al
15.06) [+]
● Beques de recerca de la Universitat de Heidelberg
per a estudiants predoctorals i postdoctorals [+]
Ajuts i altres convocatòries
● Ajut de matrícula curs 13-14 per als estudiants amb
circumstàncies personals sobrevingudes (termini: fins
al 30.06) [+]
● Ofertes de treball per a professors visitants al Tecnològic de Monterrey [+]
ENLLAÇOS D’INTERÈS
● Tauler d’anuncis de l’Oficina de Pràctiques, Clínica
Jurídica i Borsa de Treball
● Mobilitat internacional: ERASMUS, doble titulació,
convenis bilaterals, etc.
● Oficina d’Afers Generals
● Altres convocatòries

